Hei,
Kiitos kun osallistut tämän vuodenWhy So Myrtsin yhteydessä järjestettävään Why so Hungry?
-tapahtumaan! Tapahtumaa vietetään torstaina 29.08.2019 klo: 16.00 - 24.00. Samalla juhlitaan
Myyrmäen 50 vuotisjuhlia. Ruokatapahtuman paikkana toimii Myyrmannin edessä sijaitseva
Paalutori. Ruokatapahtuman lisäksi Paalutorille rakennetaan juhlien päälava.
Paalutorilla on myös tapahtumapäivänä normaalia toritoimintaa, jonka vuoksi tapahtumapäivänä
ruokarekat ja muut myyntipisteet voivat saapua tapahtuma-alueelle klo 13.00 jälkeen. Edellytämme,
että myyntipisteet ovat saapuneet tapahtuma-alueelle viimeistään klo 15.00 mennessä. Kaluston
saa poistaa tapahtuma-alueelta tapahtuman päätyttyä klo 23.00. Kaluston on poistuttava
tapahtuma-alueelta viimeistään aamulla 30.08.2019 klo 09.00 mennessä.
Myyntipisteet asetetaan Paalutorille U-malliseen asetelmaan ja paikat jaetaan
saapumisjärjestyksessä. U-mallisen asetelman avoimessa päädyssä on sijoitettuna tapahtuman
päälava. Tapahtumajärjestäjä tuo tapahtuma-alueelle festivaalipöytiä, tuoleja ja katoksia. Pöydät ja
tuolit ovat kaikkien osanottajien käytössä.
Ohessa Why so Myrtsi? V -tapahtuman sopimusehdot. Ehdot astuvat voimaan kun
elintarvikeyrittäjä on maksanut tapahtuman osallistumismaksun. Osallistumismaksun yhteydessä
elintarvikeyrittäjän tulee toimittaa tiedot sähköntarpeesta sekä myyntipisteen koosta tapahtuman
tuottajalle: catharina@myrtsi.fi.

SOPIMUSEHDOT:
1.

Tapahtumajärjetäjä tarjoaa paikan Paalutorilta tai muusta yhdessä sovitusta paikasta
tapahtuma-alueelta. Ruokamyyjän tulee sijoittua sille osoitetulle paikalle.

2.

Ruokamyyjien kaluston (rekan, vaunun, teltan tms.) tulee saapua tapahtuma-alueelle
tapahtumapäivänä (29.8.) klo 13.00 - 15.00 välisenä ajanjaksona.

3.

Kaluston saa purkaa tapahtuma-alueelta tapahtuman päätyttyä klo 23.00. Tapahtumaalueelta on poistuttava viimeistään 30.8.2019 klo 09.00 mennessä. Järjestyksenvalvojat
ovat tapahtuma-alueella tapahtumapäivänä klo 24:00 saakka. Alueella ei ole yövalvontaa.
Tapahtumajärjestäjä suosittelee, että tapahtumaan tuotava kalusto on asianmukaisesti
vakuutettu.

4.

Paikan päällä sähköä on saatavissa Vantaan Energian sähköverkosta. Tapahtumajärjestäjä
ei ota vastuuta mahdollisista sähkökatkoksista, jännitevaihteluista verkossa eikä myyjien
omista sähköliitännöistä. Käytettävien sähkölaitteiden tulee olla ulkokäyttöön hyväksyttyjä
ja vikavirtasuojalla varustettuja.
Myyjille on tarjolla lähtökohtaisesti normaalin valovirran lisäksi 16A voimavirta (32A
saatavissa erillisellä sopimuksella).

5.

Talousvettä on mahdollista noutaa siihen osoitetusta paikasta Paalutorilta, josta löytyvään
viemäriin voi laskea viemärikelpoiset jätevedet.

6.

Ruokamyyjä sitoutuu keräämään omassa toiminnassaan aiheutuneet käytetyt
elintarvikerasvat ja kierrättämään ne asianmukaisesti.

7.

Jätteet tulee lajitella (pahvi, biojäte, metalli, lasi ja energiajäte) sekä jättää
tapahtumajärjestäjän osoittamaan paikkaan tai viedä mukanaan pois alueelta.
Suosittelemme käyttämään joko pestäviä tai biohajoavia lautasia, mukeja sekä muita
ruokailuvälineitä sekä myymään pantillisia juomapuolloja/-tölkkejä

8.

Ruokamyyjä sitoutuu pitämään oman myyntipisteensä ympäristön siistinä.

9.

Ruokamyyjä sitoutuu noudattamaan Vantaan kaupungin elintarvikemääräyksiä.

10.

Myyntipisteellä saa olla pelastusviranomaisten määräysten mukaan korkeintaan 25 kg
nestekaasua ja pullot tulee olla kytkettyinä käyttölaitteisiin. Kaasulaitteiden on oltava
tyyppihyväksyttyjä (CE-merkintä). Nestekaasulaitteiden käyttäjällä tai muuten tulen kanssa
toimivilla tulee olla valmius alkusammutukseen. Alkusammutusvälineillä tarkoitetaan yhden
henkilön käyttöön soveltuvia helposti käsille saatavia sammutusvälineitä, kuten
käsisammuttimia ja sammutuspeitteitä. Jokaiselle lämmintä ruokaa myyvälle
näytteilleasettajalle suositellaan vähintään oman sammutuspeitteen hankkimista sekä sen
käytön opettelua.

11.

Ruokamyyjä sitoutuu noudattamaan valtakunnallisen, asianomaisen alalla edustavana
pidettävän työehtosopimuksen määräyksiä sekä Suomen lakia.

12. Ruokamyyjiltä peritään kiinteä osallistumismaksu, joka tulee olla suoritettuna ennen
tapahtumaa.
13. Näitä ehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös muihin myyntipisteisiin kuin ruokamyyjiin.
14. Ruokarekkojen tulee ilmoittaa sopimuksen vahvistamisen yhteydessä ruokarekan koko ja
sähköntarve tapahtuman tuottajalle: catharina@myrtsi.fi
15. Tämä sopimus ja yllä mainitut sopimusehdot astuvat voimaan heti kun ruokarekka on
maksanut osallistumismaksun.

